lunch

tot 17.00

eiergerechten

lunchgerechten

Uitsmijter naturel, per ingrediënt + 1,00
Ham, kaas, salami, spek, ui, champignons of fricandeau

Gezonde pannenkoekjes van sojamelk, boekweitmeel,
verse bosbessen met Griekse yoghurt en ahornsiroop

Met roomkaas en verse spinazie

Luchtige stack of pancakes met rood fruit,
amandelschaafel, mascarpone en ahornsiroop

8,90

boerenomelet
Met ham, spek, kaas, champignons en ui

13,90

hamburger

7,90

omelet popeye

9,90

american pancakes

7,00

uitsmijter naturel

9,90

jetts pancakes

Malse runderburger op een briochebol met bacon,
tomaat, sla, augurk, komkommer, Ketelhuis burgersaus.
Geserveerd met friet

9,50

clubsandwich

tosti’s

Klassieke clubsandwich met ham, kaas, spek, een
gekookt ei en rauwkost

Op wit casino brood met een bakje salade
en onze speciale zelfgemaakte Ketelhuis tostisaus

2 stokjes 15,90 3 stokjes 18,90
Kippendijensaté met satésaus van kokos, pinda’s en
pindakaas, atjar, krokante uitjes en kroepoek.
Geserveerd met friet

kipsate

7,50

2 rundvleeskroketten op brood

Kroketten van de Jong op wit of bruin casino brood
met mosterd of mayonaise

3,90

tosti ham/kaas

4,20

tosti ham/kaas/spiegelei

4,80

tosti salami/kaas/tomaat

4,80

tosti het ketelhuis

5,50

8,50

2 groentekroketten op brood

Kroketten van de Jong op wit of bruin casino brood
met mosterd of mayonaise

11,50

2 garnalenkroketten op brood

Kroketten van de Jong op wit of bruin casino brood
met kruidenmayonaise

12 uurtje

of
tosti ham kaas

Met gekruid gehakt, kaas, uitgebakken spekjes
en tomaat

12,50

5,50

serranoham/brie

Glaasje melk of jus, kopje koffie of thee, kopje
tomatensoep, kroket (naar keuze) op snee casino
brood, een mini broodje met eiersalade en een
bolletje huzarensalade

Met zongedroogde tomaat en honing

10,90

familietosti

Tosti ham/kaas, groot genoeg om met 4-en te delen!

maaltijdsalades
carpacciosalade

geitenkaassalade

14,50

14,50

Frisse salade met carpaccio, pijnboompitjes, spekjes,
Parmezaanse kaas, rucola en truffeldressing

Geitenkaas kruimels, croutons, noten, rood fruit,
tomaat en balsamico dressing

gerookte zalmsalade met gamba’s 14,50

italiaanse kipsalade

Salade gerookte zalm, gebakken knoflookgarnalen,
komkommer, tomaat, rode ui, kappertjes, croutons en
een licht pittige cocktailsaus

14,50

Salade met gebakken kipfilet, komkommer,
zongedroogde tomaat, rode ui, croutons, pijnboompitten , Parmezaanse kaas en pesto dressing
Gerechten aangegeven met een

lunch

zijn vegetarisch.

lunch

tot 17.00

broodjes

ontbijt

Keuze uit wit of bruin broodje

griekse yoghurt, bosbessen, noten,
granola & ahornsiroop

huisgemaakte tonijnsalade

6,90

huisgemaakte eiersalade

6,90

7,90
croissantje, worstenbroodje,
mini broodje met een gekookt ei &
glaasje verse jus

Met truffeldressing, spekjes, pijnboompitten en
Parmezaanse kaas

7,90

gezond

gebak

Met salade, ham, kaas, tomaat, komkommer,
ananas, augurk en een gekookt eitje

Kijk voor gebak in onze vitrine!

koffie/thee met appeltaart

3,80

ijscroissant chocolade

5,90

filet americain martino

7,90

Met een gekookt eitje, gefruite ui, augurk en
martino saus

gerookte zalm

8,90

roombrie

7,50

geitenkaas

7,90

Met avocado en tuinkruidenmayonaise

Luchtige croissant met 2 bolletjes chocolade ijs,
chocoladesaus, M&M’s en chocoladekrullen

Met nootjes, balsamico en rode ui

kleine trek
worstenbroodje

3,20

croissantje

3,70

Lauwwarme geitenkaas met appelcompote
en nootjes

8,90

rendang

Met jam of Nutella

2 boterhammen met nutella

10,50

carpaccio

8,90

3,50

Zachtgegaard Indisch rundstoofvlees

Om zelf te smeren!

4,80

warm vlees

plankje brood met 3 smeersels

7,90

pittige kip

tomatensoep

5,50

pulled pork

soep van het seizoen

5,50

plankje brood met 1 smeersel
Met kruidenboter, aioli
of olijventapenade

9,50

Gebakken fricandeau met satésaus en gebakken uitjes

9,50

Gebakken pittige kip met roerbakgroenten en chilisaus

9,50

Met BBQ-saus en koolsla

Gerechten aangegeven met een

lunch, borrelhapjes

zijn vegetarisch.

ketelhuis specials ook als lunch

14,90

boerenpannenkoek

15,90

sate pannenkoek
Kipsaté met satésaus, atjar, krokante uitjes en
kroepoek

14,90

pulled pork pannenkoek
Pulled pork met smokey BBQ-saus

16,90

Dubbelgevouwen pannenkoek gevuld met paprika,
tomatensaus met gehakt, salami, champignons en kaas

15,90

pittige kip pannenkoek

Gebakken pittige kip met roerbakgroenten en een
pittige martino saus

16,90

la trappe pannenkoek
Pannenkoek van bierbeslag met Trappistenkaas.
Geserveerd in een pannetje met huisgemaakte
La Trappe Quadrupel spoofpot

16,90

Met pijnboompitten , spekjes, Parmezaanse kaas, rucola
en truffeldressing

15,00

Boursin met verse spinazie, zongedroogde tomaat
en spekjes

smores pannenkoek

12,90

Met chocolade en marsmellows

schrobbeler pannenkoek

13,90

Met Schrobbelèr advocaat, rozijntjes geweld in
Schrobbelèr en slagroom

chocolade pannenkoek

13,90

Met M&M’s, chocolade ijs en chocoladesaus

14,90

Geitenkaas, appel, honing en noten

rood fruit pannenkoek

13,90

Met amandelschaafsels, mascarpone en ahornsiroop

15,90

Gerookte zalm, avocado, zongedroogde tomaatjes en
lente ui

pizza pannenkoek

carpaccio pannenkoek

mariska special (vega mogelijk)

calzone pannenkoek

salmone pannenkoek

14,90

Met noten, appelcompoté, rucola en zongedroogde
tomaten

Ham, spek, kaas, champignons en ui

geitenkaas pannenkoek

brie pannenkoek

indische pannenkoek

13,90

Met rendang (zacht gegaard rundvlees), krokante uitjes
en kroepoek

15,90

Tomatensaus, salami, zongedroogde tomaten
en kaas

leesbril nodig? vraag aan de bediening!
ketelhuis specials

ook als lunch

pannenkoeken classics

pannenkoek naturel

6,50

ham, kaas, ananas

10,50

appel

7,50

ham, ui, champignon

10,50

appel kaneel

7,50

spek, ui, champignon

10,50

rozijnen

7,50

spek, gember, kaas

10,50

gember

7,50

spek, appel, rozijnen

10,50

banaan

7,50

spek, kaas, ananas

10,50

ananas

7,50

spek, ui, tomaat

10,50

spek

8,00

spek, salami, kaas

10,50

salami

8,00

salami, ui, kaas

10,50

ham

8,00

salami, ui, tomaat

10,50

kaas

8,00

salami, ui, champignon

10,50

nutella

8,00

kaas, ui, champignon

10,50

appel, rozijnen

9,00

ham, kaas, ui, tomaat

12,00

appel, spek

9,00

ham, kaas, ui, champignon

12,00

appel, gember

9,00

spek, kaas, ui, paprika

12,00

appel, banaan

9,00

salami, kaas, ui, tomaat

12,00

kaas, spek

9,00

kaas, salami

9,00

kaas, gember

9,00

kaas, appel

9,00

salami, ui

9,00

ham, kaas

9,00

we serveren ook glutenvrije &

paprika, kaas

9,00

lactosevrije pannenkoeken!

pannenkoeken classics

